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3-DAGES KURSUS

Måleusikkerhed og MSA 
analyser – udvidet
Vi må konstatere, at der i dag spørges mere og mere efter 
dokumentation af måleusikkerheden i forbindelse med 
leverancer fra leverandører og ikke mindst i forbindelse med 
en eventuel certificering i henhold til IATF 16949. 

Vær også opmærksom på, at hvis der benyttes GPS-symboler, så gælder ISO 
14253-1 automatisk. Det betyder, at når der skal dokumenteres overensstem-
melse med tolerancerne, så skal der tages hensyn til måleusikkerheden.

Kurset er baseret på indholdet i MSA version 4, VDA5 og ISO 22514-7 samt ISO 
14253-2 og beskriver forskelle og ligheder mellem de enkelte metoder.

Kursusindhold
Definitioner af de forskellige begreber i standarderne og guidelinerne.
• Dokumentation af overensstemmelse

De benyttede statistiske metoder
• Grundlæggende metoder og formler

Hovedpunkterne i en MSA analyse og et praktisk eksempel på brugen af metoden
• Oversigt over de forskellige metoder i MSA 4 og ISO TR 12888

Hovedindholdet i VDA 5 og ISO22514-7 og gennemgang af forskellene
• Principiel fremgangsmåde for gennemførelse af analyserne
• Sammenligning mellem ISO 14253-2, GUM, ISO 22514-7 og GUM

Gennemførelse af et praktisk eksempel på brug af ISO 22514-7

Alternative målemetoders usikkerhed (ISO TR 14468 og ISO 22514-7)
• Brug af Bowker test
• Brug af fast kontrolværktøj
• Brug af en Kappa test

Under kurset vil der under eksemplerne blive benyttet Q-DAS SOLARA og Excel 
regnearksprogrammer.

Målgruppe
Ledere og medarbejdere i kvalitetsstyringsafdelingen, der har relationer til 
 styringen af virksomhedens måleudstyr samt kalibreringen og brugen af dette.

Medarbejdere i udviklingsafdelinger og procestekniske afdelinger, der har til op-
gave at vurdere processers evne til at leve op til specifikationer og kvalitetskrav 
eller fastlægger tolerancer for nye eller eksisterende produkter.

Forudsætninger
Kurset holdes på et niveau, der gør det muligt for ikke-måleteknisk uddannede 
personer at deltage.


